
 บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐ 
ท่ี    วันที่   ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เร่ือง   รายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี   
         งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา  
         ๑.เร่ืองเดิม 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็น
เกณฑ์การประเมินท่ีต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้าน
การทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไข
ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 

 ๒.ข้อเท็จจริง 

  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

  ๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย
นายกโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา และให้
คำมั่นท่ีจะนำพาคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดโรงเรียนหนองหลวงศึกษาทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

  ๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยท่ีในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตาม
นโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  ๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงเรียนหนองหลวงศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
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การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกั บ
หลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
    -การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเล่ียงการกระทำท่ีเข้า
ข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับ
ประเภทหรือรูปแบบท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
    -การจัดการความรู้  (Knowledge management) โดยการนำคู่มือกังก ล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของ โรงเรียนหนอง
หลวงศึกษา 
   ๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อน จากการวิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และ
สามารถสรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนหนองหลวง
ศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(๑/๔) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(๑-๔) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านท่ี

ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านท่ี
ตนเองคุยได้ง่าย 

๔ ๔ -ปรับเปล่ียนร้านค้าใน
การจัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นท่ีในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าท่ีคุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

๔ ๔ -พิจารณาพื้นท่ีท่ีประสบ
ปัญหาและมีความจำเป็น
ลำดับแรก 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ทำงาน 

๔ ๔ -มีการประกาศรับสมัคร
และดำเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

การนำทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้

เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 
รถ ไฟฟ้า ฯลฯ 

๔ ๔ -มีการทำทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและ
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ในเรื่องส่วนตัว การเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด                          

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(๑/๔) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(๑-๕) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
การปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้นำเงินท่ีลูกหนี้
กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับ
การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว 

๔ ๔ -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่างๆ มาชำระ
เงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงช่ือ เข้า-
ออก เวลาปฏิบัติ
หน้าท่ี 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง ๔ ๔ -มีสมุดขออนุญาตไป
พื้นท่ีอื่น 

การลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก
เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น
นำมันมากเกินความเกินความจำเป็น 

๔ ๔ -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็น
จริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา 
ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานท่ี 

๒ ๑ -สถานท่ี มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 
-วิทยาการมีความรู้ความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีมีญาติ
หรือคนรู้จักท่ีมายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

๓ ๓ -ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เป็นกลาง 
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  ๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ 

  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐท่ีร่วมขับเคล่ือนการ
ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการ
สร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการ
ดำเนินการท่ีสำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะท่ีจะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทรุจริต 
ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 

   ๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ให้ท่ัวถึงและ
ครอบคลุมท้ังหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบ
นโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   ๒.๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

   ๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงท่ีจะนำไปสู่การทุจริต ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ท่ี เกิดขึ้นจริง มีการ
วิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

   ๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีส่ือรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร 
ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังท่ีเข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 ๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ดำเนินการตามแนวข้อ ๒.๔ 
ต่อไป 

 รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
                                                                 (นายนรินทร์  หลักทอง) 
                                                                    ครู ผู้รับผิดชอบ ITA 



 
 

- ๕ - 

 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

.                               เพื่อโปรดพิจารณา 
      
         (นายนพดล  ครสาย) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 

ข้อพิจารณาส่ังการ 
                       ทราบ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
 

 
(ดร.ภิญโญ  ทองเหลา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
 


